
 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
Για  τροπολογία στο Νομοσχέδιο 

 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 563ΗΥ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 26-2-2019 

 
 

                                          Προς  
                                                          τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό 

Κοιν.  1.   ΠΙΣ - Ιατρικοί Σύλλογοι 
2. Διοικητή 4ης ΥΠΕ Μακ. και Θράκης 
3. Διοικητή Π.Γ.Ν.Ε. 
4. Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 
5. Σύλλογος Νεφροπαθών Β. Έβρου 

 
 

Κύριε Υπουργέ, 

Ζητούμε την παρέμβασή σας για την αντιμετώπιση  επειγόντων ζητημάτων στο 

Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. 

Υπάρχουν σημαντικά οργανικά κενά, τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό και 

παραϊατρικό προσωπικό. Όμως το τρέχον διάστημα, υπάρχει απόλυτη ανάγκη κάλυψης των 

παρακάτω οργανικών θέσεων γιατρών καθώς δεν καλύπτονται όχι μόνο οι ανάγκες των 

τμημάτων και κλινικών, αλλά ούτε και οι εφημερίες του μήνα. Τι σημαίνει αυτό και τις 

συνέπειές του τις αντιλαμβάνεστε σαφέστατα. 

 

Επείγουσες ανάγκες: 

1. Ένας (1) Ακτινολόγος 

2. Ένας (1) Ορθοπεδικός 

3. Ένας (1) Νευρολόγος 

 

Παράλληλα με τις παραπάνω θέσεις γιατρών, πρέπει να καλυφθούν και τρεις (3) 

τουλάχιστον θέσεις  νοσηλευτικής για τον τεχνητό νεφρό, ώστε να γίνει δυνατή η λειτουργία 

τρίτης βάρδιας εβδομαδιαία και να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς, οι οποίοι σήμερα 

μεταβαίνουν είτε στην Αλεξ/πολη (100-180 χλμ μακριά), είτε σε γειτονικές χώρες, καθώς οι 

δύο βάρδιες που λειτουργούν με το υπάρχον προσωπικό, αδυνατούν να καλύψουν τις 

ανάγκες. 



Σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, οι παραπάνω θέσεις θα 

πρέπει να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό, άρα επείγει η άμεση προκήρυξη τους. Αφού γίνει 

η προκήρυξη αυτών των θέσεων και ως να γίνουν οι κρίσεις και η πλήρωσή τους, μπορούν και 

πρέπει οι ανάγκες να καλυφθούν με επικουρικούς γιατρούς. 

Επίσης, θα πρέπει το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου να γίνει Άγονο τύπου Α, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται, πράγμα που θα διευκολύνει την πλήρωση των θέσεων που προκηρύσσονται, 

αρκετές των οποίων κατά το παρελθόν ήταν άγονες, λόγω της έλλειψης κινήτρων. 

Κύριε Υπουργέ, 

Το νοσοκομείο Διδυμοτείχου καλύπτει γεωγραφικά τον βορειοκεντρικό Έβρο και περίπου 

το ήμισυ του πληθυσμού του Ν. Έβρου. Πρέπει να λειτουργεί επαρκώς και αποτελεσματικά για 

πολλούς λόγους, αλλά και για την αποσυμφόρηση του Τριτοβάθμιου Περιφερειακού 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 

Συνεπώς, πρέπει να παρέμβετε άμεσα για την επίλυση των παραπάνω επειγόντων και 

σοβαρών ζητημάτων, τα οποία έχουν άμεση σχέση με τις δυνατότητες του Νοσοκομείου 

Διδυμοτείχου να παρέχει τη φροντίδα που δικαιούνται οι κάτοικοι της περιοχής που καλύπτει. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή συνεργασία και σχετικές διευκρινήσεις. 

 
 

 

Με τιμή 

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε. 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                                  ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 

 


